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ALGEMENE HANDELS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

De volgende algemene handels- leveringsvoorwaarden per 20-02-2018 liggen aan al onze handelsbetrekkingen ten 
grondslag: aanbiedingen, prestaties en leveringen door ons vinden uitsluitend plaats op basis van deze zakelijke 
voorwaarden. Afwijkingen van deze zakelijke voorwaarden zijn alleen effectief, wanneer wij ze schriftelijk 
bevestigen. Mocht een bepaling in deze zakelijke voorwaarden of  een bepaling in het kader van de andere 
overeenkomsten niet werkbaar zijn of  worden, dan raakt dit de werking van de overige bepalingen en afspraken 
niet. Als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 68942346.  

1.  Identiteit: 

George & James 

Statutair gevestigd              : Ampèrestraat 75 2563 ZR Den Haag 

Telefoonnummer                : 070 415 87 87 
   E-mailadres                        : info@george-and-james.com 

KvK-nummer                     : 68942346 

2.  Toepasselijkheid: 

Op alle door of  namens George & James gesloten overeenkomsten zijn de door George & James gehanteerde 
algemene voorwaarden van toepassing. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts 
plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met George & James is overeengekomen. George & James wijst op 
voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarde af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden 
uitdrukkelijk en schriftelijk door George & James aan koper wordt bevestigd. 

3.  Bestellingen: 

Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website,  
http://www.george-and-james.com volledig is doorlopen. Voor misverstanden, vertragingen of  niet behoorlijk 
overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of  enig ander 
communicatie middel in het verkeer tussen George & James en haar klanten, dan wel tussen George & James en 
derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij George & James gedane bestelling, is George & 
James nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of  grove schuld zijdens George & James. 

4.  Prijsopgave: 

Alle prijzen van aangeboden producten zijn exclusief  btw, verzendkosten en eventuele bijkomende kosten indien 
van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

5.  Betalingsvoorwaarden: 

Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u van ons een e-mail met de factuur als bevestiging van uw bestelling. 
Op de factuur worden het totale factuurbedrag en eventule verzendkosten vermeld. Betaling aan George & James 
dient binnen 5 dagen na factuurdatum te geschieden op een door George & James aan te geven wijze. Levering 
vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.  Verzendkosten: 

Vanaf  € 625,- exclusief  btw worden bestellingen franco geleverd. Onder de € 625,- exclusief  btw wordt er € 9,75 
transportkosten in rekening gebracht. Indien u niet aanwezig bent op de aangegeven leverdag en wij moeten de 
bestelling nogmaals aanbieden, zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen. De kosten 
bedragen € 35,00 exclusief  btw. 
Voor leveringen naar het buitenland zullen andere transportkosten van toepassing zijn. 
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7.  Leveringsvoorwaarden: 

De levering vindt plaats binnen 5 werkdagen nadat de betaling is gedaan. De leveringen vinden plaats onder 
voorbehoud van overmacht. De besteller gaat akkoord met een mogelijke gedeeltelijke levering. 

8.  Eigendomsvoorbehoud: 

De geleverde goederen blijven tot alles betaald is - bij betaling via cheque tot de inning - ons eigendom. Vervalt het 
eigendomsvoorbehoud door doorverkoop, vermenging, verplichting of  verwerking, dan komt het nieuwe feit of  de 
daaruit voortvloeiende vordering in de plaats van de geleverde goederen (verlengde eigendomsvoorbehoud). In 
ieder geval blijven de goederen zo lang eigendom van de leverancier, tot alle vorderingen uit de rekening-
courant- , respectievelijk de zakenrelatie volledig betaald zijn. Is het gedrag van de koper in strijd met het contract 
– vooral bij te late betaling – dan hebben wij het recht, de voorbehoudsgoederen op kosten van de koper terug te 
nemen. Terugname betekent niet, dat het contract niet meer geldt. 

9.  Uitsluiting aansprakelijkheid: 

Behoudens opzet of  grove schuld van de zijde van George & James is George & James niet aansprakelijk voor 
enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding 
van indirecte schade of  schade wegens gederfde omzet of  winst.  George & James is nimmer gehouden meer 
schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de 
verzekering niet tot uitkering overgaat is George & James in ieder geval nimmer gehouden meer schade te 
vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, het factuurbedrag. Indien op enig moment een beding in deze 
algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in 
stand. 

10.  Garantie: 

De besteller moet de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op transportschade, duidelijke 
gebreken en gegarandeerde eigenschappen. De verantwoordelijkheid van degenen, die de goederen brengen (post, 
pakketvervoerder o.a.) houdt op, zodra ze de goederen op het terrein van de ontvanger hebben neergezet en deze 
aangenomen heeft. Transportschade moet direct op het leveringsbewijs of  op de rekening bevestigd zijn door de 
vervoerder, anders kan er geen vergoeding plaatsvinden. Andere duidelijke gebreken moet de koper ons 
onmiddellijk binnen 48 uur schriftelijk melden. Onze garantie heeft geen betrekking op schade, die door de koper 
is veroorzaakt vanwege een verkeerde behandeling, of  door schade, die door natuurlijke krimp, door vocht, door te 
warme ruimtes, door buitengewone weersgesteldheden en temperatuurinvloeden of  door aantasting van insecten 
en kevers, ontstaat. De koper moet bewijzen, dat de schade niet zijn schuld is. Voor zover er niet van opzettelijke 
of  grove nalatigheid sprake is, zijn aanspraken op vergoeding van gebreken aan goederen, om elke vorm van 
rechtsgeldige reden dan ook, tegen ons als ook tegen onze medewerkers en de personen, die onze goederen 
vervoeren, uitgesloten. Voor gevolgschade aan andere goederen of  aan eigendom van de besteller - in het 
bijzonder aantasting door schadelijke dieren of  planten, rot en dergelijke - zijn we niet aansprakelijk. 
Teruggave van goederen kan alleen plaatsvinden, wanneer bij “George & James” telefonisch of  schriftelijk 
gereclameerd wordt. Reclameren kan binnen een bepaald tijdsbestek, bij een verkeerde of  onjuiste levering tot 48 
uur na ontvangst van de goederen. 

Het terugnemen of  omruilen van verkeerd bestelde goederen is niet mogelijk.  

George & James garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te 
stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering, mits gedurende volledige 12 maanden 
in diepgevroren ( beneden -18°C ) toestand wordt bewaard. Koper komt geen beroep op de garantieverplichting  
van George & James toe indien koper zelf  wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), het geleverde 
voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde 
onoordeelkundig heeft behandeld of  gebruikt. 

11.  Schadevergoedingseisen: 
Vanwege handelingen, die niet zijn toegestaan, om het even om welke rechtsgeldige reden, zijn, voor zover er niet 
sprake is van opzettelijke of  grove nalatigheid, tegen ons als ook tegen onze medewerkers en de personen, die voor 
ons de goederen vervoeren, uitgesloten. 
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12.   Beperkende voorschriften bij gebruik of  verkoop in een ander land: 

De door ons geboden producten zijn bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop van deze producten in 
andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn respectievelijk niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van 
de koper. 

13.   Gegevensbeheer: 

Indien u een bestelling plaatst bij George & James, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 
George & James. George & James houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken 
aan derden. George & James respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een 
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.  

14.  Intellectueel eigendom en auteursrechten: 

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt George & James zich de rechten en 
bevoegdheden voor die George & James toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet 
toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of  
schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door George & James tot 
stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of  (elektronische) 
bestanden, blijven eigendom van George & James, ongeacht of  deze aan de wederpartij of  aan derden ter hand 
zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door George & James eventueel verstrekte stukken, zoals 
brochures, folders, foto’s, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de 
wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van George & James 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of  ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de 
verstrekte stukken anders voortvloeit. 

15.  Toepasselijk recht en de bevoegde rechter: 

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en George & James, zullen worden beslecht door de 
daartoe bevoegde rechter te Den Haag, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen. Op 
deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 


